KoNyA ir, ,tnnr vn eciı, DuRUM ntü»ünrüĞij
BANKA pRoMoSyoNU iuarr, KARARI ve iLANI
Sayı :1
Konu: Banka Promosyonu

IIl06l2018

1- Kurumun Adı
A) Adresi

Konya İl aret ve Acil Durum Müdürlüğü
F{orozluhan Mah. Yeni İstanbul Yolu Cad. No:72
Selçuklu / KONYA
Tel: 0332 322 99 24 Faks: 0332 322 |8 50

B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2- İhale Konusu
3- İlıale Usulü

Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
Kurum Personelinin Bir Aytık Nakit
Akışı
6- Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer
45-

7- Promosyon İhalesi

Tarih ve Saati

koııyamdr@afad. gov.tr
Banka Promosyonıı İhalesi
4734 sayılı Kanru İhale Kanunı-ına tabi cılmal.an
Kapalı Zaı*l ı,e Açık Artırma Usulii
75 Memur 4 Süı,ekli İşçi
312.000,00

TL

(1,akiaşık)

Ilorozluhan Mah. Yeni İstaııbııl Yolrı Cad. No:72
Selçuklu / KONYA
2010612018 Çarşamba günü saat: 1,1:00

Banka Promosyonu İhale Komis1,onı-ı l| 106120]18 Pazartesi günü saat 14:00'de y.aptığı
toplantıda. Banka Promosvon İhalesinde rıvgrılaııacak kriterler ve şartnameyi 1-ıazırla.varak;
Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısının yapılaınasına. ihaleı-ıin Kapalı
Zarf ve Açık Artırma lJsulü ile ,vapılmasıııa, Banka Promosvorıu İhale İlanı r,e ekleriniır kurrımun
internet adresinde va\,ınIanıı-ıasına. Ilgili bankalara Banka Promosr on İlıalesi Davet Mektubu
veri lmes i ne karar verıniştir.
Baı"ıka

P

romos1,oı-ı İhal

es

iırde lıygulanacak kriterl

er

:

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2-Banka Promosvonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler httn://konva.afatl.gov.tr adresinde

göriilebiiir.
3-Ekonomik açıdan en avanta.ilı teklif Kapalı zarf ve açık artırına ı.ısı-ılleri ile belirlenecektir.
4-Teklitler" en geç 20l06120|8 saat 14.00'a kadar Konl,a İü Afet ve Acil Dlıruın Mücltirlüğüne teslim
edeceklerdir. İhaleye katılacak baııka yetkilileri taraflndan kapalı zarf içerisinde getiriiecek teklif-ler
komis_von ve diğer banka yetkililerinin huzrırunda açılacak ve daha sonra teklif velen ttiın bankaların
iŞtirak edeceği açık artırma _voluna gidilecektir. Komisyon ve istekliler. tur sonlarında
değerlendirırre yapnıak izere 20 dakikayı geçıxe,vecek ara isteyebileçeklerdir. ihale, Koııisyonı_ın
uyglın görıııesi halinde eıı fazla teklifi veren banka üzerinde bırakılacaktır. Komisyon. ,veterli
rekabet şartlarının oluşııradığını değerlendirdiği tııktirde lraleyi iptal edebilecek veya ileri bir tarihte
1'eı"ıiden 1'apılmak üzere crteleyebilecektir. Bıı dı-ırumda teklifte bulı_ınan bankaiar herhangi bir hak
iddiasında bı-ılunamavacaklardır. İhaleye teklif sunan banka. bu şaılnamede ve eklerinde yazılı
şartları kabı-ıl etmiş sayılacaktır.
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iı nppr vE eciı, DURuM ırününı,üĞü
BANKA pRoMosyoNu iuaıB şenrx*unsi

KoNyA

Kurumun Adı
A) Adresi

Konya İ1 Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Horozluhaıı Mah. Yeni İstanbul Yolu Cad. No:72
Selçrıklu / KONYA
Tel: 0332 32299 24 Faks: 0332 322 18 50

1-

B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2- İhale Konusu
3- İhale Usulü

kcırıl,amdr@afad. gov. tr
Banka l)romosyonu İhalesi
4734 sayılı Kamu İhale Kanunı;na tabi olmayan

Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
Kurum Personelinin Bir Aylık Nakit
Akışı
6- Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer
45-

7- Promosyon İhalesi

Tarih ve Saati

Kapalı Z,artve Açık Aı,tırına Usulti
75

Memur 4 Süı,ekli

İşçi

3l2.000,00 TL (yaklaşık)
Horozluhan Mah. Yeni Istanbul Yolu Cad. Ncı:72
Selçuklı"ı /

KONYA

2010612018 Çarşamba giinii saat: 14:00

CEİ{EL ŞARTLAR

1- Konya İl attt

ve Acil Dlırum Mlidtirltiğüniin Temmuz2018 dönemi 75 ırıeını_ır.4 sıirekli
iŞÇi toplam 79 personeli (4 persoııel ticretsiz izincle,) bulunmakta olrıp. aylık yaklaşık
312.000,00TL nakit akışı olmaktadır. (Bu rakaına, ek ders, fazla çalışma, seyyal görev. ek
özel tazminatı. ikramir..e ve,volluklar dahil edilmemiştir.)

2-

Komis1'on, ihale teklit]erini değerlendirirken. teklif edileır fiyat ile birlikte, bankanın
Krırlınra yakınlığı/lılaşım, ATM sayısl, yurt çapında yaygın şube, kurumsal iş ve işiemlere
lı,vumluluk ile teklifinde belirteceği diğer bankacılık lıizmetleri konusunda sunacağı
hizmetlerini de dikkate alacaktır.

3-

Kı"ırumca personele ödenecek maaşlar, ödemelerin _vapılacağı gtinden 2 (iki) iş giinü önce
Bankada bulunari Ktırum / Biriın lıesaplarına aktarılır. Banka, btı ödemeleri memur
personelin hesaplarına her ayın 15'inin başladığı gece saat O0,01'de, işçi olan personelin ise
her ayın ilk haftası Baııkada bulunaıı Kurrım / Birim hesaplarına aktarıldıktan iki gün sonra
ki gecerıin 00.0]'i hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer
ödemeler ise. banka listesinin / EFT'nin 1,apıldığı gtiıı a.vnı anda hesap sahibi personelin

kı.ıl l anınr ııı a

hazır hale getirili

r.

4-

Banka: Kurı-ımun ı,e Kurııır-ı personelinin yapacağı tüm bankacılık işleınlerinden ve
yararlanacağı her türlü bankacılık hizmetlerinden her ne ıram altında olursa olsun hiçbir
suretle masral. ücret r b. (İnternet bankacılığı da dahil) talep etmeyecektir.

5-

Aıılaşma vapılan Bankaı promosyonun taınamını protokol|in 1,ürürltiğe girdiği tarilıi takip
eden ilk nraaş ödemesi ile birlikte Klırlımdan maaş alan tüm personelin hesaplarına eşit
miktarda 1 (bia defada peşiıı olarak yatıracaktır. Kaç personeliıı hesabına ne kadar ödemenin
YaPıldlğı bilgisi. Banka taralrırdan 2 (iki) işgünti içerisinde Krıruma yazılı olarak
bildirilecektir.

6-

AnlaŞma yapılan Banka: Kurrım personeliıre ATM'lerini herhangi bir masraf, komisyon.
1imit artışı. bankamatik ve kredi kartlarında kart ücreti ve hesap işletim ücreti clahi1 ücret
talep etm eden kııllandıracaktır.

7- Aıılaşnıa yapılan Banka ile sözleşme süresi protokol

taril,ıinden itibaren

3 (ıiç)

yılclır.

15l0712018 tarihinde görev başındaki personele 3 yıllık promosyon eşit oranda peşiıı o1arak
ödenir. Bu tarihten sonra emeklilik, öltim, istif-a. başka kuruma nakil. meınlırlı_ıktan
çekilme
r,e iicretsiz iziı,ı aian personelin proınosyonu geri ödenmez.

ö"

8-

Banka" proınosyon anlaşrnası yapılııasindaıı sonra;

Kuruııa açıktan atanan, başka kıırun-ı ı,e
kuruluşlardan nakil gelen (Anlaşma yapllan bankadan promosyon alanlar hariç) ve5,,a
anlaşına tarilrinde iicretsiz izinde buluıran personelin göreve başlaması halinde, bu
personellerin de promosyonlannı, geriye kalan süre hesap edilerek (kıst) sisteme dahil
olunan ayda hesabııra 1 (bir) delada yatıracaktır.

9-

2018 yılında Kuru,m personeli için banka ATM'lerinden günlük nakit çekim limiti en az
2.500.00TL olacaktır. Sözleşn,ıe süresi içerisinde Kurıımun talebi doğrı-ıltustında her
yılbaşında nakit çekim 1imitinin artırılması sağlanacaktır.

l0-Anlaşnıa yapılan Banka; Kurum perscıııelinin bankacılık işleınlerini dal-ıa kolaylıkla

vapabilnresi için 1eterli personel görevlendirerek. hesap açma işlemlerini personeliıı kendi
kurumuna gönderilen banka personelleri taraflndan her personel adına vadesiz maaş hesabı
ve personelin isteği halinde ek hesap ve fbn hesabının açıimasını sağlayacaktır.

11-Anlaşma vapılan I]anka. Ktırum personeliırin l-ıer ttirlüı krecli talebinde masraf talep
etmel,ecek ve indirimli konut ı,e tüketici kredisi kullanma imkanı srınacaktır. Banka; bu
krediler için, kredinin talep edildiği tarihteki kredi f-aiz oranı üzerindeıı ne kadar indirim
yapabileceğini tekl iflnde belirtecektir.

12-Banka. promos}ıon teklif fiyatında 1 (bir) Kurum personeli için peşin olarak ödeırecek

yıllık promosyon tutarını belirtecektir.

13-

3

Anlaşma yapılan banka, Kı-irtını personeiiniıı lıesaplarına yatırılan maaş ve diger
ödemelerden icra kcsintisi vb. ( Kuruın personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme
,vazılı Lıeyaıı vb. durrıınlar hariç) yapmayacaktır. Maaşında icra takibi, nalaka gibi yasal
kesinti buluııan personel için yasai icra kesintisi Kurrım taraflndaı-ı yapılacaktır.

14-Persorıel adına açılacak r.adesiz mevduat hesabından ücretsiz olarak diizenli, f-atura ödeııe
iınk;ıııı sağlaırınalı, lrer tı-irlti düzerıli ödeıııe için hizmet verjinreli ve bi-ı işlenılerden
ko ı-ı-ı i s,vo n .,-ada herlıan gi b i r ücret al ın aya c aktır.
15-

Anlaşma _vapılan banka. Kurum personelinin talebi olmadan nakit avans
açınavacaktır.

krec]isi

l6-Anlaşına yapılan barıka, Kurunı personeliır adına vadesiz maaş hesabı açacak ve personel
adıı-ıa ticretsiz o1arak ATM kartı dtizenleyecektir.
17- Anlaşna,vapılan banka. personele ait

bilgileri brı şartnaııe l-ıüktiınleri dışıı,ıda başka bir amaç
için klıllanamaz ve iiçtincü şahıslarla pa1.laşamaz.

TEKLİFL ERİN

DE

ĞERLENDiRiLMEs

I

1- Promosyon il-ıalesine katılan Bankaları bı-ı şaı-tnamede belirtilnriş esaslara göre hazırlaclıkiarı
teklif mektupları ile birlikte, Baırka Yetkilisj İınza Bevannamesini de vereceklerdir.

1- Banka promosyon ihalesi kapalı zaıl've açık artırma ı-ısulü ile yapılacaktır. Teklif zarflarının

tizerinde bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunacaktır. Teklif zartlnın
kapatıldığı ver iınzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar verilen teklit]er
sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kaydedileceklir. Banka yetkilisi yetkililerince
im zalanmayan tekli f m ektı-ıbu değerlendirmeve alınmayacaktır.

J-

Kapalı teklif zarflarınııı açılıp teklif]erin açıklanmasında sonra açık artırma usulii ile sözlü
turlara geçilecektir. İha]el,e katılan bankalar çekiiene kadar açık artlrmaya devam
edilecektir. Açık aılırn,ıada eır son kalan bankanın fiyat tekliti madde-2 belirtilen husı_ıslar
ile birlikte değerlendirilecek, komisyonca Lıyguı1 görtilürse ihale ilgili bankaya ihale
edilecektir. Teklifın uvglın bı-ılunnaması lıalinde ikinci sıradaki teklif değerlenclirmeye
alıı-ıacaktır.

n

4-

İhaleye katılacak bankalar. tekliI'lcrinde şartnamede beliılilen şartları kabul ettiklerini açıkça
belirteceklerdir,

56-

Şartnameye uygun olnıayaı-ı teklif'ler değerlendirıne dışı bırakılacaktır.

Şaılnaıne ekinde bulunan sözleşme ihale kararının iigili bankaya bildirilerek sözleşme davet
edildiği tarihi takip edeıı 5 (beş) gün içinde imzalayacaktır.

CEZAL

HÜ«Üntrgn

1- Açık artırma

sonı-ıcunda ilıaleyi kazanan banka protoko1 (sözleşme) imzaianıa.va
yanaşmaması halinde açık artırırra sonucı-ında verdiği teklif kadar ceza ödemeyi kabul eder.

2-

Anlaşmalı Banka, yükümlüliiklerini yeriı-ıe getiımediği takdirde; 1 det-a yazı|ı olarak uyarılır.
2. defa tekrarında sözleşme bedelinin Yo 5'i oranında ceza verilir. 3. defa tekrarında ise
sözleşırıe tek taraflı olarak I'eshedilir. Bankanın yatırdığı promosyon bedelleri geri ödenmez.

3- Bu

şartı,ıamede beliıtilen hrısuslar Banka taratlndan _verine getirilmediği takdirde Banka
lıerhangi bir lrak talep edemez ve davacı olamaz.

4-

Kı-ırunrun ve Anlaşma ,vapılaı,ı Bankanın herhangi bir sebepten dolayı kapannıası ve başka
bir klırumla birleşmesi halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. I]n az 1 (bir) a_v öncesinden
haber verırrek suretiyle tarallar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Brı
drırumlarda taral'lar hak iddia edenıez.

5-

I]anka. anlaşma halinde iııızalanacak sözleşme ile tistlendiği işleri Kurtınıun yazılı ızni
oimaksızın tamanren veva kısırıen bir başka banka.va devredemez. Devrettiği takdirde her
türlti sorumluluğu ilgili Bankaya ait oimak tizere; Kurum mahkemeden bir karar alaral< ihtar
ve protestoya gerek kalııaksızın sözIeşıııeyi sona erdirebilir. Bu durı"ımda Bırnka, Kurumdan
herhangi bir hak iddia eclemez.

6-

İlıtilaf halinde KONYA Malıkeıneleri yetkilidir.

»iĞEIr Hüxünrrrn
Anlaşma halinde imzalaııacak sözleşıne eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile
yiikümliilüğün yerine getirilmesine ait her ttirlti haı,ç, resim ve vergiler ile KDV l}anka',va aittir.

U3

Komisyon Başkanı
Yıldız'fOSL]N
l,Iırcama Ydtkitisi

Muhammed Abdullah KESKN
Yeçkili SendikğİJyesi

Ekler:
1-

Yeıkilisi Mekttıbu Örneği

2-Banka Promosyon İlralesi Teklil Mektubrı Örneği
3-Banka Bilgi Formu

ı

BANKA pRoMosyoN irrar-E,si

rnxıir, MEKTuBu
.........BA|{KASI

Sayı :1

.......l0612018

Konu: Banka Promosyonu
1- Kurumun Adı
A) Adresi

B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2- İhale Konusu
3- İhale Usulü

Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
Kurum Personelinin Bir Aylık Nakit
Akışı
6- Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer
45-

7- Promosyon İhaüesi

Tarih ve Saati

Konl,a İl alet ve Acil Dtırum Müdiirlüğü
Horozlı-ıhan Mah. Yeni İstanbul Yolrı Cad. No:72
Selçuklu / KONYA
Tel: 0332 32299 24 Faks: 0332 322 18 50
konyanı dr@afad. gov,tr
Banka Promosloııu İhalesi
4734 sayılı Kamu İhale Kanrınuna tabi olmayan
Kapalı Zarf ye Açık Artırma Usrılü
75 Mcmtır 4 Sürekli İşçi
3 12,000.00 TL (_vaklaşık)
Horozluhan Mah. Yeni İstanbrıl Yolu Cacl. No:72
Selçuklu / KONYA

2010612018 Çarşamba grinü saat: 14:00

BANIiA PRoNtoSYohIU iHALE KoMiSYoNU BAŞI«NLIĞrNA
Banka Promosronu İhale Komisyoı-ıtınca 2010612018 Çarşamba günii. saat 14:00 da ihalesi
yapılacak olaı-ı Banka Promosyoır İhalesi işine ait şartname inceleırnıiş, okunmuş r,e herhangi bir
avrlm ve sınırlama yapnradan büttiı-ı koşulları1.la kablıl edilnıiştir. İhalelc ilişkin olarak aşağıdaki
hrısusları i çereır tekl i fi ınizin kabı-ıltiııti arz ederiz.

Baırka Proırıosyonu olarak kişi başına
ödemel,i kabui ve taahhüt ederiz.

Savgılarımla.

Adı SOYADI
Bankası yetkilisi

Imza

BANKA PRoMoSYoN İrr,trnsİ BANKA ynrı<İı,İsİ vrnrrunu
,.......BANKASI

Sayı

.....l ,..12018

:

Konu:
1- Kurumun Adı
A) Adresi

B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2- İhale Konusu
3- İtıale Usulü
4- Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5- Kurum Personelinin Bir Aylık Nakit

Akışı

6- Promosyon İhalesinin
7- Promosyon İhalesi

Yapılacağı Yer

Tarih ve Saati

Konya İü Afet ve Acil Duruın Miidürlüğri
Horozlrıhan Mal-ı. Yeni İstanbul Yolı,ı Cad. No:72
Selçuklu / KONYA
Tel: 0332 32299 24 Faks: 0332322 |8 50
konyamdr@at'ad. gov.tr
Buııkı Promosyonu İhalesi

4734 sayılı Kaınu İhale Kanununa tabi olmavan
Kapalı Zaf ve Açık Aıtırma Usulü
75 Meıııur / 4 Siiıekli İşçi
12.000,00 TL (yaklaşık)
IIorozluhan Mah. Yeni İstanbul Yolıı Cad. No:72
3

Selçı-ıkiı-ı / KONYA
2010612018 Çarşaınba giinü saat: ]4:00

BANKA PRoMoSYoNU İrrar,E KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

1-

Bankasıırı temsil, etme.ve ve onlın adına
hareket etnreye tanı yetkili olarak ve r.erilen tüm yetcrlik
şartlarını r,e bilgilerini gözden geçirip
taınamıı-ıı anlayarak. Banka proııosyon ihalesine .veterlik için değerlendirilmek üzere
başvunnaktayız.
2-Banka Promosyonu İhale Koıı-ıİsyonı-ı daha f-azla bilgi için Bankamızla irtibat kurabilir.

3-AŞağıdaki isim ve iıızalar Bankamız adına l-ıareket etüneye taııı
1,etkiliciirler. iınza sahipleri olarak
brı baŞvurlıdaki taahhüt ve bilgilerin taın. gerçck r.e her detay,ı ile doğru oldı_ığı_ıııu bildiririz.

Sıra

Adı ve Soyaclı

Bankadaki Görevi

Imzası

1.yetkili

2.yetkili
3.yetkili

Adı SOYADI
Bankası yetkilisi

Imza

BANKA

girci FoRMU

Bankamızın Yurtiçi Şube Sayısl : ... ......'dır.
Bankamızııı İl İçi Şube Sayısl : ... .. . ...'dır.
İl Merkeziı-ıdeki ATM Sayısı : ... ..... .'dır.

.

....l06l2018

Adı SOYADI
Bankası yetkilisi
Imza

Not: Teklif mektubı-ına eklenecek.

